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1.  Představení předmětu komercionalizace 

Předmětem komercionalizace bude licenční smlouva na využívání patentu č. 303759 B6 Drbadlo 

s pružinou, který je majetkem VÚŽV,v.v.i. Praha Uhříněves a v rámci projektu byl na jeho základě 

vytvořen a ověřen prototyp. 

2. SWOT analýza 

Silné stránky (Strenghts) 

 Produkt je unikátní v této kategorii pasivních drbadel. 

 Při tvorbě výsledku se vycházelo z testování drbadla v provozních podmínkách a před 

odbornou veřejností.  

 Výrobek je právně chráněn patentovou listinou. 

 Součástí výzkumného ústavu je i detašované pracoviště v Kostelci nad Orlicí, které má bohaté 

kontakty na chovatele prasat. 

Slabé stránky (Weaknesses ) 

 Malé zkušenosti s kontrolou dodržování licenčních podmínek. 

 Ústav nemá dostatečně autoritativní vliv v oblasti chovu prasat. 

  Ústav nemá dostatečné lidské zdroje pro marketingovou komunikaci. 
 

Příležitosti (Opportunities) 

 Vliv ekologických aktivistů na změnu legislativy, která by toto zařízení uznala jako povinné. 

 Již probíhající spolupráce s potenciálními výrobci. 

 Možnost ovlivnění koncových uživatelů a tím vytvořit poptávku u výrobců. 

 

 Hrozby (Threats) 

 Ztráta koncových uživatelů (další omezení chovů) 

 Posílení konkurence 

 Nedostatečná ochrana duševního vlastnictví. (právní vymahatelnost v zahraničí) 

 

3. Identifikace trhu 

Trh představují vzhledem k tomu, že není plánována výroba a přímá distribuce ke koncovým 

uživatelům, výrobci stájových technologií. V ČR se především jedná o společnost AGE s.r.o. 

která již dříve projevila zájem o nákup licence dále firmy Agrico, Farmtech a.s., Brunnthaller 

apod. Konkurence na tomto trhu je velká a jakýkoliv smysluplná inovace může být 

konkurenční výhodou. 

 

4. Forma marketingové komunikace  

Marketingová komunikace bude založena především na osobním jednání s výrobci a dovozci 

technologických zařízení staveb pro chov prasat s využitím předchozích kontaktů a zkušeností 

a kontaktů, které má oddělení chovu prasat. Navíc všechny relevantní informace budou 

publikovány v samostatné sekci webových stránek VÚŽV 

 

5. Podpora prodeje koncovým uživatelům 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Konkurence


 Přednáškovou a publikační činností (Náš chov, semináře) 

 Podporou budoucího výrobce při výstavní činností    

 Spolupráce s profesními sdruženími 

 

6. Kvantifikace přínosů  

Navržená technologie zlepšuje welfare chovaných prasat, což bude mít dopad do vyšších přírůstků 

hmotnosti. Lze předpokládat zvýšení přírůstků hmotnosti u prasat o 15 %, tj. při průměrných 

přírůstcích hmotnosti 800 g/den by po zavedení technologie mohly denní přírůstky hmotnosti být 920 

g.  Vyšší denní přírůstky hmotnosti zrychlí dobu výkrmu, což bude redukovat celkové náklady na 

výkrm a bude možné více prasat za rok ve stáji vykrmovat a porážet. Při odhadované době výkrmu 

120 dní (celkový přírůstek 96 kg v živém) lze snížit dobu na 104 dní, tím lze vykrmovat a porážet za 

rok o 0,5 prasat na jedno ustájovací místo navíc. Při ceně 44 Kč za kg JUT a porážkové hmotnosti 90 

kg JUT lze zvýšení tržeb odhadnout na 1 980 Kč na jedno ustájovací místo za rok. 

 

 

7. Forma komercionalizace  

Předpokládá se prodej licenčních práv na využití patentu č. 303759 B6. Licenční smlouva bude 

obsahovat dvě částky a to pevnou částku za poskytnutí licence a pak procentický podíl na prodaných 

výrobcích 

 

8. Předpokládaný výnos 

Vzhledem k povinnosti umožnit získání licence všem zájemcům za stejných podmínek předpokládá se 

přímá prodejní cena cca 10 000Kč a pak 3-5% podíl na prodejní ceně každého kusu. Prodejní cena by 

měla činit něco mezi 6-8 tisíci Kč. 

9. Časový plán 

 2017 – prezentace výrobku na pravidelném setkání chovatelů prasat v Kostelci nad 

Orlicí. Článek (komerční sdělení) ve spolupráci s ČSOB o dostupných výsledcích 

z projektu TAČR GAMA. Jednání o prodeji s firmou AGE. 

 2018 - jednání o prodeji výsledku s dalšími výrobci. Aktivní účast na výstavách 

TECHAGRO a Země Živitelka formou přihlášení do soutěže. Účast na chovatelských 

dnech. 

 2019-2027 – Podpora prodeje formou článků, účastí na seminářích a odborných 

akcích a účast na výstavách. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


